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1. Informace k zadání
 Cílem práce byla implementace nových reprezentací ultrazvukových zdrojů, senzorů a typů media do projektu k-

Wave. Jednalo se o implementační práci střední náročnosti. S technickou zprávou nejsem spokojen, a ani jsem
neměl možnost se k ní rozumě vyjádřit. Vytvořené programové dílo je ale poměrně dobré a poslouží jako základ pro
další práci v této oblasti.

2. Práce s literaturou
 Práce nevyžadovala přílišné studium literatury. Hlavními zdroji byla dokumentace projektu k-Wave a článek s

implementací off-grid zdrojů. Další zdroje student nevyhledával, ačkoliv mohl.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Diplomová práce se táhla dva dlouhé roky a práce na projektu byla nárazová. V rámci prvního semestru proběhly

pouze 3 konzultace a první výraznější aktivita byla až před odevzdáním semestrálního projektu. Ve druhém
semestru bylo množství vykonané práce minimální. Třetí semestr se student vůbec neukázal, až jsem si myslel, že
diplomový projekt ukončil. K výraznému nárůstu aktivity došlo až v posledních třech měsících, kdy studen pracoval
velice aktivně. Kdyby takto býval postupoval po celou dobu řešení práce, vznikla by výborná diplomová práce.

4. Aktivita při dokončování
 Vzhledem k velkému časovému tlaku nezbylo na sepsání technické zprávy dostatek času. Osobně jsem měl

možnost vidět pouze prvních cca 25 stran, což odpovídalo spíše semestrálnímu projektu. Zbytek jsem viděl až po
odevzdání a neměl možnost se k němu vyjádřit.

5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení dostatečně (E)
 Martin Hanzl vytvořil poměrně dobrý softwarový produkt, ve kterém ukázal, že je schopen nastudovat poměrně

složitý zdrojový kód a provést do něj požadováné zásahy. Bohužel, práce při řešení byla značně nevyvážená. Za
problematické se dá považovat i dokončování technické zprávy, jejíž finální verzi vedoucí práce vůbec neviděl.
Hodnotím tedy stupněm dostatečně (E).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2018
.................................
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